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წყარო შესყიდვის საშუალება
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ღირებულებ
ა

ხელშ. 
დარჩენილი თანხა ჯამი

I II III IV V VI

2022/1 20.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

 შპს მაგთიკომი ინტერნეტმომსახურება 72400000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

4968.00 2484.00 2484.00 414.00 414.00 414.00 414.00 414.00 414.00

2022/2 20.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

შპს მაგთიკომი ციფრული ტელევიზია 92220000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

108.00 54.00 54.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

2022/3 20.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

სსიპ საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტო

დოკუმენტბრუნვა (საქმისწარმოება) 
ერთიან ელექტრონულ სისტემაში

72260000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტი

8000.00 3999.98 4000.02 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67

2022/4 21.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

სსიპ საქართველოს 
ეროვნული არქივი

საარქივო მომსახურება (სსიპ-საჯარო 
სამსახურის ბიუროს კუთვნილი 
დოკუმენტების დროებით შენახვა)

79995100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი

5400.00 2700.00 2700.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

2022/5 21.12.2021
01.01.2022 
30.06.2022

01.01.2022    
31.07.2022

სს სილქნეტი
მობილური სატელეფონო მომსახურება 

(2022 წწ)
64212000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული                                     
ტენდერი  CON170000115

8000.00 4231.83 3768.17 585.27 591.01 753.15 594.92 646.83 596.99

გ13073 21.12.2020
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

სსიპ „საფინანსო-
ანალიტიკური 
სამსახური“ 

ელექტრონული ფოსტის
მომსახურება სსიპ-საჯარო სამსახურის 
ბიუროს საიტისთვის  (Ethics.gov.ge)

64216120
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი

82.80 43.20 39.60 6.00 6.00 6.00 7.20 7.20 7.20

გ13074 21.12.2020
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

სსიპ „საფინანსო-
ანალიტიკური 
სამსახური“ 

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-
გვერდის (Ethics.gov.ge) სსიპ-

საფინანსოანალიტიკური სამსახურის 
სერვერულ ინფრასტრუქტურაზე 

განთავსების მომსახურება  

72300000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი

1625.70 846.00 779.70 118.90 118.90 118.90 141.00 141.00 141.00

2022/6 23.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

შპს „საინფორმაციო 
კომუნიკაციების 

სისტემები“ 

ადგილობრივი და საერთაშორისო 
საფოსტო და საკურიერო მომსახურება 

64100000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

ელექტრონული ტენდერი NAT210023474 
(აუქციონის გარეშე) 

15550.00 7082.50 8467.50 2322.50 1742.50 1337.50 1452.50 740.00 872.50

2022/7 23.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

სსიპ-სახელისუფლებო 
სპეციალური 

კავშირგაბმულობის 
სააგენტო

სპეციალური საკომუნიკაციო 
მომსახურება (SMP210003953)

64214000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი

250.00 161.12 88.88 14.75 14.75 14.75 15.13 14.75 14.75

2022/8 24.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022  
30.04.2023

სს სადაზღვევო 
კომპანია უნისონი  

ავტოსატრანსპორტო საშუალების (FORD 
FOCUS, SS014DD) დაზღვევის მომსახურება

66514110
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული                                     
ტენდერი  CON210000469

295.83 149.13 146.70 25.13 22.69 25.13 24.31 25.13 24.31

2022/9 27.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

შპს „საქართველოს 
ფოსტა“

საფელდეგერო მომსახურება 
(SMP210004024)

64100000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა „სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 101   მუხლის მესამე პუნქტის „ა“ 
ქვეპუნქტი

200.00 180.50 19.50 0.00 0.00 13.00 6.50 0.00 0.00

2022/10 27.12.2021
01.01.2022  
23.08.2022

01.01.2022    
30.09.2022

შპს ჯი-თი მოტორს  
ავტოსატრანსპორტო საშუალების (FORD 

FOCUS, სახელმწიფო ნომრით SS014DD) 
ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა

50112000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,თ“ ქვეპუნქტი

500.00 92.50 407.50 0.00 75.00 37.50 120.00 0.00 175.00

2022/11 28.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

შპს მაიფონი
სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის 
სატელეკომუნიკაციო                               (IP 

სატელეფონო) მომსახურება
64215000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

438.90 438.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022 წელი

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით 
2022 წელი (II კვარტალი)

გადახდილია



2022/12 29.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

სსიპ-ციფრული 
მმართველობის 
სააგენტო (სსიპ 

მონაცემთა გაცვლის 
სააგენტოს 

უფლებამონაცვლე)

შემსყიდველის სისტემების 
(www.declaration.gov.ge, თანამდებობის 

პირთა ქონებრივი დეკლარაციის, 
მონიტორინგის სისტემები) 

მიმწოდებლის სერვერებზე განთავსება, 
მისი ადმინისტრირება და ტექნიკური 

მომსახურება 

72321000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა ,,სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ” საქართველოს 

კანონის 10 პრიმა მუხლის მე–3 პუნქტის „ზ“ 
ქვეპუნქტი

4800.00 2000.00 2800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

2022/13 30.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

შპს რომპეტროლ 
საქართველო

საწვავი (ბენზინი პრემიუმი -ოქტანობა 
არანაკლებ 95)

09132000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული                                     
ტენდერი CON200000318

8340.00 4361.31 3978.69 634.65 433.47 670.54 595.66 792.96 851.41

2022/14 10.01.2022
12.01.2022   
12.01.2023

12.01.2022   
15.02.2023

შპს პროსერვისი
ქსელთაშორისი კავშირის 

უზრუნველყოფის პროგრამული პაკეტი 
(SSL სერტიფიკატი- mkhileba.gov.ge)

48219100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/15 18.01.2022 27.05.2022 31.12.2022
სსიპ - საქართველოს 
ეროვნული არქივი

სიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს 
საარქივო დოკუმენტების (III ნაწილი) 
სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების 

მომსახურების შესყიდვა

92512000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა ,,სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ” საქართველოს 

კანონის 10 პრიმა მუხლის მე–3 პუნქტის „ზ“ 
ქვეპუნქტი

31368.60 0.00 31368.60 6321.00 6752.00 7521.00 6801.00 3973.60 0.00

2022/16 18.01.2022 22.01.2022 25.02.2023 შპს პროსერვისი

ინტერნეტ პორტალის დომენური 
სახელის declaration.ge დროებითი 

სარგებლობის მომსახურების შესყიდვა 1 
(ერთი) წლის ვადით. 

72417000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

საქართველოს კანონის მე-101 მუხლის 
მესამე პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის 

შესაბამისად,
30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/17 21.01.2022 24.01.2022 28.02.2022 შპს ,,ესპრესო პოინტი“
ბიუროს ოფისში განთავსებული ყავის 

აპარატისთვის ყავის მარცვლების 
(დაფასოებული 1კგ შეფუთვაში)  შესყიდვა

15861000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

900.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/18 24.01.2022 31.01.2022 10.03.2022 შპს პსპ ფარმა
პირბადეების შესყიდვა 

კონსოლიდირებული ტენდერის 
საფუძველზე (CON210000481 )

33140000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული შესყიდვა 
(CON210000481 )

552.00 0.00 552.00 552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/19 27.01.2022 31.01.2022 10.03.2023 შპს პროსერვისი
ქსელთაშორისი კავშირის 

უზრუნველყოფის პროგრამული პაკეტი 
(SSL სერტიფიკატი- hr.gov.ge)

48219100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15800000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15861000 97.50 0.00 0.00 46.60 0.00 50.90 0.00
15863000 35.50 0.00 0.00 35.50 0.00 0.00 0.00
15831000 38.45 0.00 0.00 0.00 15.60 22.85 0.00

15980000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/21 31.01.2022
01.03.2022 - 
01.06.2022

05.07.2022 შპს ,,ვმგ" საოფისე რბილი სკამის შესყიდვა 39113100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული ტენდერი 
(CON210000890)

1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00

2022/22 01.02.2022 31.12.2022 31.01.2023 შპს აქვა გეო
სასმელი წყალი „სნო“, 19 ლიტრის 
მოცულობის ბოცით (ტარის გარეშე) 

შესყიდვა
41110000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

540.00 0.00 540.00 0.00 45.00 180.00 90.00 90.00 135.00

2022/23 01.02.2022 07.02.2022 10.03.2022 შპს სოლოფარმი საპნის დისპენსერის შესყიდვა 42968200
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

90.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/24 01.02.2022 11.02.2022 15.03.2022 შპს printer.ge ბიუროს ბლანკების და კონვერტები 22458000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1960.00 0.00 1960.00 0.00 1960.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/25 01.02.2022 07.02.2022 10.03.2022 ოფის მიქსი 2022 წლის კალენდრების შესყიდვა 30199792
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

149.40 0.00 149.40 0.00 149.40 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/26 03.02.2022 31.12.2022 31.05.2026 შპს თეგეტა რითეილი აკუმულატორის შესყიდვა 31400000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული შესყიდვა 
(CON210000539) )

121.00 0.00 121.00 0.00 121.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/27 10.02.2022 31.12.2022 31.01.2023 შპს მინორა
პრინტერების კარტრიჯების დამუხტვის, 

დოლურის
შეცვლის მომსახურების შესყიდვა

50300000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

3000.00 1986.00 1014.00 0.00 0.00 530.00 0.00 484.00 0.00

228.55
სხვადასხვა საკვები პროდუქტების (ყავა, 
ჩაი, შაქარი)  და უალკოჰოლო სასმელების 

შესყიდვა 
სს „გუდვილი“ 31.01.202331.12.202228.01.20222022/20

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

400.00



2022/28 11.02.2022 25.02.2022 30.03.2022 შპს ედესი ჯგუფი

საჯარო სამსახურის ბიუროს საარქივო 
დოკუმენტების (მუდმივად, 
ხანგრძლივად და დროებით

შესანახი საქმეები) გაფორმებისთვის 
მუყაოს ყდების შესყიდვა

22992000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1364.15 0.00 1364.15 0.00 1364.15 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/29 17.02.2022 31.12.2022 31.01.2023 შპს შხაპი+

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
ბალანსზე რიცხული 1 (ერთი) ერთეული, 

სედანის ტიპის ავტოსატრანსპორტო 
საშუალების (FORD FOCUS, სახელმწიფო 
ნომრით SS014DD) რეცხვის მომსახურება

50112300
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

720.00 0.00 720.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/30 24.02.2022 24.102.2022 30.03.2022 შპს ლერმონტ

2022 წლის 24 თებერვალს, საჯარო 
სამსახურის რეფორმის კონცეფციის 

განახლებასთან
დაკავშირებით, საერთაშორისო 

პრაქტიკის გაზიარების მიზნით, სსიპ - 
საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ 

დაგეგმილ შეხვედრაზე
მონაწილე SIGMA-ს უცხოელი ექსპერტის 

გამასპინძლება, სადილი/ლანჩით 
რესტორანში „იოტა გარდენი“, 5 (ხუთი) 

პერსონაზე

55300000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

262.00 0.00 262.00 0.00 262.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/31 11.03.2022 18.03.2022 25.04.2022 შპს ჯი-თი-ვი ელემენტის შესყიდვა 31440000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

91.80 0.00 91.80 0.00 0.00 91.80 0.00 0.00 0.00

2022/32 14.03.2022 31.12.2022 31.01.2023

სსიპ „ლ. საყვარელიძის 
სახელობის 
დაავადებათა 

კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრი“

სსიპ-საჯარო სამსახურის
ბიუროსთვის ლაბორატორიული 

მომსახურების გაწევა
71900000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-10 პრიმა მუხლის 
მე-3 პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის

საფუძველზე.

1000.00 700.00 300.00 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 0.00

2022/33 21.03.2022 25.03.2022 26.04.2022 ფ.პ საბა ვეკუა

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 2021 
წლის საქმიანობის ანგარიშის თარგმნის 
მომსახურების შესყიდვა, ქართულიდან 

ინგლისურ ენაზე

79530000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

955.10 0.00 955.10 0.00 0.00 955.10 0.00 0.00 0.00

18424000 24.50 0.00 0.00 24.50 0.00 0.00 0.00
19640000 62.70 0.00 0.00 62.70 0.00 0.00 0.00
33711900 
33761000

157.25 0.00 0.00 157.25 0.00 0.00 0.00

39525810 34.80 0.00 0.00 34.80 0.00 0.00 0.00

39800000 106.05 0.00 0.00 106.05 0.00 0.00 0.00

2022/35 29.03.2022 28.12.2022 31.01.2023
შპს ,,საქართველოს 
დისტრიბუცია და 

ლოგისტიკა” 

მინერალური წყლის (წყალი „სნო“-0,5 
ლიტრიანი ბოთლით-პეტი) შესყიდვა

15981100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

389.40 191.40 198.00 0.00 0.00 0.00 99.00 0.00 99.00

2022/36 29.03.2022 05.04.2022 10.05.2022 შპს ,,სტატიო” 
ჰიგიენური საშუალების  (ქაღალდის 

ხელსახოცების) შესყიდვა
33764000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

868.80 0.00 868.80 0.00 0.00 0.00 868.80 0.00 0.00

2022/37 01.04.2022
05.04.2022-
05.04.2023

10.05.2023 შპს პროსერვისი

SSL სერტიფიკატის შესყიდვა - დაცული 
შეერთების არხი, უსაფრთხოების 

სტანდარტული
ტექნოლოგია შიფრირებული კავშირის 
დასამყარებლად სერვერსა და ბრაუზერს 

(მომხმარებელი) შორის stajireba.gov.ge 
საიტის

ქვედომენისთვის app.stajireba.gov.ge - 1 
წლის ვადით. 

48219100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00

2022/38 04.04.2022 08.04.2022 10.05.2022 შპს ,,თეგეტა რითეილი” 

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
კუთვნილი ავტომანქანის (FORD FOCUS, 
სახ. ნომერი SS014DD, გამოშვების წელი - 
2017, ავტომანქანის საიდენტიფიკაციო 
ნომერი WF04XXGCC4HA06173)  შეკეთება 

და ტექნიკური მომსახურება

50112000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-10 პრიმა მუხლის  
მე-3 პუნქტის  ,,თ“ ქვეპუნქტი

1100.00 0.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 1100.00 0.00 0.00

2022/39 05.04.2022 29.04.2022 15.06.2023
ფიზიკური პირი გვანცა 

მახათაძე 

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 2021 
წლის საქმიანობის ანგარიშის (ქართულ 

და ინგლისურ ენაზე) დიზაინის 
მომსახურების შესყიდვა, ქართულიდან 

ინგლისურ ენაზე 

79822500
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

640.00 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 640.00 0.00 0.00

2022/34 23.03.2022 30.03.2022 05.05.2023 შპს ,,ვალდაუ“
ჰიგიენური და დასასუფთავებელი 

საშუალებების შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

385.30 0.00
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი



2022/40 12.04.2022 20.05.2022 31.01.2023 შპს „ეკო ბოჰემია“ ხელის სადეზინფექციო საშუალება 33692000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული შესყიდვა 
(CON210000486 )

416.00 0.00 416.00 0.00 0.00 0.00 416.00 0.00 0.00

2022/41 26.04.2022 25.05.2022 30.06.2022 შპს printer.ge ბიუროს ბლანკების და კონვერტები 22458000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1960.00 0.00 1960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1960.00 0.00

44300000 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00

32342200    
32342100

238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.00 0.00

2022/43 29.04.2022 06.05.2022 10.06.2022 შპს ივერსი

ბიუროს ცხელი ხაზის გამართულად 
ფუნქციონირების, დაკისრებული 

უფლება-მოვალეობების შესრულების, 
ელ. პლატფორმის მეშვეობით, 

დისტანციურად შეხვედრებზე დასწრების 
მიზნით, ბიუროს თანამშრომლებისათვის 

ყურსასმენებისა და ხმამაღლა 
მოლაპარაკე დინამიკის შესყიდვა

32342100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

245.52 0.00 245.52 0.00 0.00 0.00 0.00 245.52 0.00

2022/44 02.05.2022 03.05.2022 10.06.2022    შპს თეგეტა რითეილი
სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
კუთვნილი ავტომანქანისთვის 

ევაკუატორის მომსახურების  შესყიდვა
50100000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,თ“ ქვეპუნქტი

50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00

2022/45 02.05.2022 05.05.2022 10.06.2022    შპს ჯი-თი მოტორს  
ავტოსატრანსპორტო საშუალების (FORD 

FOCUS, სახელმწიფო ნომრით SS014DD) 
ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა

50112000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,თ“ ქვეპუნქტი

367.50 0.00 367.50 0.00 0.00 0.00 0.00 367.50 0.00

55110000 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00

55300000 323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.00 0.00

2022/46 17.05.2022 19.05.2022 25.06.2022
შპს წინანდლის 

მამულები 

„The Tsinandali Estate, a Radisson Collection 
Hotel“ (კახეთის რეგიონი, წინანდალი)  
დარბაზის (დარბაზის აღჭურვილობა - 
დარბაზი 22 პერსონაზე/სტუმარზე, U 

shape წყობით, ეკრანი, პროექტორი, 
ლეპტოპი, ღონისძიების ჩასატარებლად 

საჭირო აღჭურვილობით) 
იჯარა/დაქირავება 2022 წლის 19 მაისს. 

გრანტის სახსრებით
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-
3 პრიმა პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტი

1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00

25.06.202219.05.202216.05.2022

ბრძანება 
N209/სა 

და 
ბრძანება 

შპს წინანდლის 
კურორტი 

2022 წლის 19 მაისს დაგეგმილ 
„კეთილსინდისიერებისა და 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 
გაძლიერება საქართველოს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 
დონეზე (კახეთის რეგიონის 

მუნციპალიტეტის (თელავის, ახმეტის, 
გურჯაანის, ყვარლის, 

დედოფლისწყაროს, ლაგოდეხის, 
საგარეჯოს) მერებისა და მერის 

მოადგილეების  ცნობიერების ამაღლება 
ანტიკორუფციული მექანიზმების, 
ლიდერობის, მენეჯმენტისა და 

შესრულებული სამუშაოს მართვის 
მიმართულებით)“ ღონისძიებაზე 
მოწვეული/მონაწილე პირების/ 

სტუმრების სასტუმროში დაბინავების და 
გამასპინძლების მომსახურება

270.00

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გრანტის სახსრებით

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

0.00

0.00923.00

2022/42

ბიუროს ცხელი ხაზის გამართულად 
ფუნქციონირების, დაკისრებული 

უფლება-მოვალეობების შესრულების, 
ელ. პლატფორმის მეშვეობით, 

დისტანციურად შეხვედრებზე დასწრების 
მიზნით, ბიუროს თანამშრომლებისათვის 
ყურსასმენებისა და აუდიო და ვიდეო 

კაბელების შესყიდვა

შპს ,,პისიშოპ.ჯი“ 10.06.202206.05.202229.04.2022



2022/47 17.05.2022 19.05.2022 25.06.2022
შპს წინანდლის 

მამულები 

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, 
საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროსთან თანამშრომლობითა და 
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

მხარდაჭერით, 2022 წლის 19 მაისს 
წინანდალში, სასტუმროში „The Tsinandali 

Estate, a Radisson Collection Hotel“ 
დაგეგმილ „კეთილსინდისიერებისა და 
ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 

გაძლიერება საქართველოს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 

დონეზე (კახეთის რეგიონის 
მუნციპალიტეტის (თელავის, ახმეტის, 

გურჯაანის, ყვარლის, 
დედოფლისწყაროს, ლაგოდეხის, 
საგარეჯოს) მერებისა და მერის 

მოადგილეების  ცნობიერების ამაღლება 
ანტიკორუფციული მექანიზმების, 
ლიდერობის, მენეჯმენტისა და 

შესრულებული სამუშაოს მართვის 
მიმართულებით)“ ღონისძიებაზე 

მოწვეული/მონაწილე 
პირების/სტუმრების გამასპინძლება (ყავა-
ჩაის შესვენება/სადილი) 22 პერსონაზე

55300000 გრანტის სახსრებით

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

2486.00 0.00 2486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2486.00 0.00

2022/48 17.05.2022 19.05.2022 25.06.2022
ინდ.მეწარმე 
ავთანდილ 

ასლამაზაშვილი

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, 
საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროსთან თანამშრომლობითა და 
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

მხარდაჭერით, 2022 წლის 19
მაისს წინანდალში, სასტუმროში „The 

Tsinandali Estate, a Radisson Collection Hotel“ 
დაგეგმილ

„კეთილსინდისიერებისა და 
ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 

გაძლიერება საქართველოს ადგილობრივი
თვითმმართველობის დონეზე (კახეთის 
რეგიონის მუნციპალიტეტის (თელავის, 

ახმეტის, გურჯაანის, ყვარლის,
დედოფლისწყაროს, ლაგოდეხის, 
საგარეჯოს) მერებისა და მერის 

მოადგილეების ცნობიერების ამაღლება
ანტიკორუფციული მექანიზმების, 
ლიდერობის, მენეჯმენტისა და 

შესრულებული სამუშაოს მართვის
მიმართულებით)“ ღონისძიებაზე 

დასწრების მიზნით, მონაწილე პირების 
საავტომობილო ტრანსპორტით

მომსახურების შესყიდვა 

60100000 გრანტის სახსრებით

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

550.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00

55100000 1500.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00

55300000 3530.00 3530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3530.00 0.00

0.00

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, 
საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროსთან თანამშრომლობითა და 
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 
მხარდაჭერით, 2022 წლის 23 და 24  მაისს 
ქ. ქუთაისში, სასტუმროში Best Western  
დაგეგმილ „კეთილსინდისიერებისა და 
ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 

გაძლიერება საქართველოს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 

დონეზე (მერებისა და მერის 
მოადგილეების  ცნობიერების ამაღლება 

ანტიკორუფციული მექანიზმების, 
ლიდერობის, მენეჯმენტისა და 

შესრულებული სამუშაოს მართვის 
მიმართულებით)“ ღონისძიებაზე 

მოწვეული/მონაწილე 
პირების/სტუმრების/სპიკერების/მომხსენ
ებლების გამასპინძლების/დაბინავების 

(ყავა-ჩაის შესვენება/სადილი, დაბინავება, 
საუზმე, ვახშამი),  მომსახურების 

შესყიდვა 

30.06.2022
22.05.2022-
24.05.2022

2022/49
შპს ,,ქუთაისი ჰოტელ 

სერვის’’ 
20.05.2022 გრანტის სახსრებით

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი



2022/50 20.05.2022
23.05.2022  
24.05.2022

30.06.2022
შპს ,,ქუთაისი ჰოტელ 

სერვის’’ 

Best Western (იმერეთის რეგიონი, ქალაქი 
ქუთაისი)  დარბაზის (დარბაზის 
აღჭურვილობა - დარბაზი 22 

პერსონაზე/სტუმარზე, U shape წყობით, 
ეკრანი, პროექტორი, ლეპტოპი, 

ღონისძიების ჩასატარებლად საჭირო 
აღჭურვილობით) იჯარა/დაქირავება 2022 

წლის 23-24 მაისს. 

გრანტის სახსრებით
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-
3 პრიმა პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტი

800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00

2022/51 17.05.2022 19.05.2022 25.06.2022
ინდ.მეწარმე 
ავთანდილ 

ასლამაზაშვილი

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, 
საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროსთან თანამშრომლობითა და 
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 
მხარდაჭერით, 2022 წლის 23 და 24 მაისს 
დაგეგმილ „კეთილსინდისიერებისა და 
ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 

გაძლიერება საქართველოს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 

დონეზე (იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმისა 
და ქვემო სვანეთის რეგიონის 

მუნციპალიტეტების (ქალაქი ქუთაისის, 
ზესტაფონის, წყალტუბოს, სამტრედიის, 
ჭიათურის, საჩხერის, თერჯოლის, ვანის, 

ხონის, ტყიბულის, ბაღდათის, 
ხარაგაულის, ამბროლაურის, ლენტეხის, 

ონის, ცაგერის)) მერებისა და მერის 
მოადგილეების ცნობიერების ამაღლება 

ანტიკორუფციული მექანიზმების, 
ლიდერობის, მენეჯმენტისა და 

შესრულებული სამუშაოს მართვის 
მიმართულებით)“ ღონისძიებებზე 

დასწრების მიზნით, მონაწილე პირების 
(სპიკერები/ მომხსენებლები, საჭიროების 
შემთხვევაში სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროს უფროსი, საქართველოს 
რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 
წარმომადგენლები) ტრანსპორტირება 

თბილისი - ქუთაისი - თბილისი  

60100000 გრანტის სახსრებით

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00

20.05.2022 
23.05.2022 - 
23.05.2023

25.06.2023
შპს თბილისის 
სატრანსპორტო 

კომპანია

 საჯარო სამსახურის ბიუროს ბალანსზე 
რიცხულ ავტომანქანისთვის  (FORD FOCUS,

სახელმწიფო ნომრით SS014DD,  
ავტოსადგომების (პარკირების) 

მომსახურების შესყიდვა 1
(ერთი) წლის ვადით.

98351100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-10 პრიმა მუხლის 
მე-3 პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი

50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00

20.05.2022 
23.05.2022 - 
23.05.2023

25.06.2023

სსიპ-სახელმწიფო 
სერვისების 

განვითარების 
სააგენტო (202307404)

ელექტრონული შტამპი 75100000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-10 პრიმა მუხლის 
მე-3 პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი

325.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 0.00

2022/52 01.06.2022 07.06.2022 30.06.2022 შპს ,,ახალი ნათება’’  ნათურების შესყიდვა 31531000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

2022/53 01.06.2022 20.05.2022 30.06.2022 შპს პისიშოპ.ჯი
საჯარო სამსახურის ბიუროს ბიუროს 

თანამშრომლებისათვის აუდიო 
კაბელების  შესყიდვა

44300000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

64.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00

2022/54 01.06.2022 20.05.2022 30.06.2022
ინდ.მეწარმე ზურაბ 

მელიქიშვილი
კარის საკეტების შესყიდვა

44521110,      
44522400

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

105.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00



2022/55 08.06.2022 10.06.2022 15.07.2022 შპს აჭარა ჯგუფი

სსიპ - საჯარო
სამსახურის ბიუროს მიერ, საქართველოს 

რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის

სამინისტროსთან თანამშრომლობითა და 
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

მხარდაჭერით, 2022 წლის
09 და 10 ივნისს, ქ. თბილისში, 

სასტუმროში “რუმსი" დაგეგმილ 
„კეთილსინდისიერებისა და

ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 
გაძლიერება საქართველოს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის
დონეზე (მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის 

მუნიციპალიტეტების (ახალგორი, 
დუშეთი, თიანეთი, მცხეთა,

ყაზბეგი), შიდა ქართლის რეგიონის 
მუნიციპალიტეტების (გორი, კასპი, 
ქარელი, ხაშური) ქვემო ქართლის

რეგიონის მუნიციპალიტეტების (ქალაქი 
რუსთავი, გარდაბანი, ბოლნისი, 

მარნეული, დმანისი, თეთრიწყარო,
წალკა) მერებისა და მერის 

მოადგილეების ცნობიერების ამაღლება 
ანტიკორუფციული მექანიზმების,
ლიდერობის, მენეჯმენტისა და 

შესრულებული სამუშაოს მართვის 
მიმართულებით)“ ღონისძიებაზე

მოწვეული/მონაწილე 
პირების/სტუმრების გამასპინძლების 

(ყავა-ჩაის შესვენება, სადილი) 
მომსახურების

შესყიდვა

5530000 გრანტის სახსრებით

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

3608.00 0.00 3608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3608.00

2022/56 08.06.2022 10.06.2022 15.07.2022 შპს აჭარა ჯგუფი

სასტუმროში „რუმსი” (ქ. თბილისი, 
კოსტავას ქ. N14) დარბაზის “მასტერ 
რუმი” (თითოეულ დღეს დარბაზის 

აღჭურვილობა - დარბაზი 24 
პერსონაზე/სტუმარზე - 09 ივნისი, 20 
პერსონაზე/ სტუმარზე - 10 ივნისი, U 
shape წყობით, ეკრანი, პროექტორი, 

ლეპტოპი, ღონისძიების ჩასატარებლად 
საჭირო აღჭურვილობით) 

იჯარა/დაქირავება 2022 წლის 09 და 10 
ივნისს.

გრანტის სახსრებით
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-
3 პრიმა პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტი

1600.00 0.00 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1600.00

2022/57 09.06.2022 13.06.2022 15.07.2022
ფიზიკური პირი 
ნოდარ ჭიკაძე

კარის საკეტების შეკეთების 
მომსახურების  შესყიდვა

50700000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

510.21 0.00 510.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.21

2022/58 09.06.2022 27.07.2022 31.08.2022    შპს “სმარტ სერვისი"

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ 
საჯარო მოხელეთა ფორუმის

შესახებ ვიდეო რგოლის დამზადების (1 
ვიდეო რგოლი) მომსახურების 

სახელმწიფო შესყიდვა.

92111200 გრანტის სახსრებით
ელექტრონული ტენდერი NAT220009854 

(აუქციონის გარეშე) 
3841.00 3841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/59 14.06.2022
22.06.2022 - 
22.07.2022

31.08.2022

სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის სსიპ - 
საჯარო აუდიტის 

ინსტიტუტი 

ტრენინგკურსის „სტრატეგიული HR 
პრაქტიკოსი HR-ებისთვის “, 
მომსახურების შესყიდვა

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

„სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 

IX1 თავის, 361 მუხლის მე-7 პუნქტის 
საფუძველზე

2596.00 2596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/60 16.06.2022 31.12.2022 31.01.2023 შპს აქვა გეო
სასმელი წყალი „სნო“, 19 ლიტრის 
მოცულობის ბოცით (ტარის გარეშე) 

შესყიდვა
41110000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

810.00 720.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00



2022/61 16.06.2022 21.06.2022 30.07.2022 შპს ,,ომნეს ტური“ 

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს და 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
ორგანიზებითა და გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის განვითარების 
პროგრამის (UNDP), მსოფლიო ბანკის 
მხარდაჭერით, 2022 წლის 20-21 ივნისს 

"თანამშრომლობა და შესაძლებლობების 
განვითარება ციფრულ მმართველობაში" 

საერთაშორისო კონფერენციის 
ფარგლებში მონაწილე/მოწვეული 

უცხოელი სტუმრების (ასტანის საჯარო 
სამსახურის რეგიონული ჰაბის მონაწილე 

ქვეყნების (ყაზახეთის, ყირგიზეთის, 
უზბეკეთის, ტაჯიკეთის, აზერბაიჯანის, 
სომხეთის) წარმომადგელები, სამხრეთ 

კორეის სამთავრობო ორგანოების 
წარმომადგელები) 

ტრანსპორტირება/გადაადგილების 
მომსახურების შესყიდვა

60100000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

1700.00 0.00 1700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00

2022/62 17.06.2022 20.06.2022 30.07.2022 შპს ,,წისქვილი ჯგუფი’’ 

2022 წლის 20 ივნისს,  სსიპ-საჯარო 
სამსახურის ბიუროს და საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებითა 
და გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის განვითარების პროგრამის 
(UNDP), მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, 

2022 წლის 20-21 ივნისს დაგეგმილ 
"თანამშრომლობა და შესაძლებლობების 
განვითარება ციფრულ მმართველობაში" 

საერთაშორისო კონფერენციის 
ფარგლებში  მონაწილე/მოწვეული 

უცხოელი სტუმრების (ასტანის საჯარო 
სამსახურის რეგიონული ჰაბის მონაწილე 

ქვეყნების (ყაზახეთის, ყირგიზეთის, 
უზბეკეთის, ტაჯიკეთის, აზერბაიჯანის, 
სომხეთის) წარმომადგელები, სამხრეთ 

კორეის სამთავრობო ორგანოების 
წარმომადგელები) გამასპინძლება

55300000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

5031.00 0.00 5031.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5031.00

55100000 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00

55300000 1164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1164.00

30.07.202227.06.2022 2064.00

საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, 
საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროსთან თანამშრომლობითა და 
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

მხარდაჭერით, 2022 წლის 27 ივნისს, 
„კეთილსინდისიერებისა და 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 
გაძლიერება საქართველოს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 
დონეზე (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

მუნციპალიტეტების (ადიგენის, ასპინძის, 
ახალქალაქის, ახალციხის, ბორჯომის, 
ნინოწმინდის) მერებისა და მერის 

მოადგილეების  ცნობიერების ამაღლება 
ანტიკორუფციული მექანიზმების, 
ლიდერობის, მენეჯმენტისა და 

შესრულებული სამუშაოს მართვის 
მიმართულებით)“ ღონისძიებაზე 

მოწვეული/მონაწილე 
პირების/სტუმრების/ 

გამასპინძლების/დაბინავების (ყავა-ჩაის 
შესვენება/ სადილი, დაბინავება, საუზმე, 

ვახშამი) მომსახურების შესყიდვა

შპს ნიკოლას

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

გრანტის სახსრებით 0.0017.06.20222022/63



2022/64 17.06.2022 27.06.2022 30.07.2022 შპს ნიკოლას

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსა და 
გაეროს განვითარების პროგრამას (UNDP) 
შორის, 2022 წლის 09 მაისს გაფორმებული 

„დეცენტრალიზაციისა და კარგი 
მმართველობის ხელშეწყობა საჯარო 

სამსახურში ადგილობრივი 
თვითმმართველობის დონეზე“ სსსიპ - 
საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, 

საქართველოს რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროსთან თანამშრომლობითა და 
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

მხარდაჭერით, დაგეგმილი 
„კეთილსინდისიერებისა და 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 
გაძლიერება საქართველოს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 
დონეზე (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

მუნციპალიტეტების (ადიგენის, ასპინძის, 
ახალქალაქის, ახალციხის, ბორჯომის, 
ნინოწმინდის) მერებისა და მერის 

მოადგილეების  ცნობიერების ამაღლება 
ანტიკორუფციული მექანიზმების, 
ლიდერობის, მენეჯმენტისა და 

შესრულებული სამუშაოს მართვის 
მიმართულებით)“ ღონისძიების 

ჩასატარებლად, 2022 წლის 27 ივნისს, ქ. 
ხაშურში, სასტუმროში “მწერლები" 

დარბაზის იჯარა/დაქირავება

გრანტის სახსრებით
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-
3 პრიმა პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტი

936.70 0.00 936.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 936.70

55100000 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00

55300000 2251.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2251.20

28.06.2022

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, 
საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროსთან თანამშრომლობითა და 
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

მხარდაჭერით, 2022 წლის 28 ივნისს, 
„კეთილსინდისიერებისა და 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 
გაძლიერება საქართველოს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 
დონეზე (სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონის მუნციპალიტეტების 
(თვითმმართველი ქალაქი ფოთის, აბაშის, 

სენაკის, ზუგდიდის, მარტვილის, 
წალენჯიხის, ხობის, ჩხოროწყუს, 

მესტიის) მერებისა და მერის 
მოადგილეების  ცნობიერების ამაღლება 

ანტიკორუფციული მექანიზმების, 
ლიდერობის, მენეჯმენტისა და 

შესრულებული სამუშაოს მართვის 
მიმართულებით)“ ღონისძიებაზე 
მოწვეული/მონაწილე პირების/ 

სტუმრების გამასპინძლების/დაბინავების 
(ყავა-ჩაის შესვენება/ სადილი, 
დაბინავება, საუზმე, ვახშამი) 

მომსახურების შესყიდვა

შპს ,,ლეო 444“  3151.2030.07.202220.06.20222022/65

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

გრანტის სახსრებით 0.00



2022/66 20.06.2022 28.06.2022 30.07.2022 შპს ,,ლეო 444“  

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსა და 
გაეროს განვითარების პროგრამას (UNDP) 
შორის, 2022 წლის 09 მაისს გაფორმებული 

„დეცენტრალიზაციისა და კარგი 
მმართველობის ხელშეწყობა საჯარო 

სამსახურში ადგილობრივი 
თვითმმართველობის დონეზე“  სსიპ - 
საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, 

საქართველოს რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროსთან თანამშრომლობითა და 
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

მხარდაჭერით, დაგეგმილი 
„კეთილსინდისიერებისა და 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 
გაძლიერება საქართველოს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 
დონეზე (სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონის მუნციპალიტეტების 
(თვითმმართველი ქალაქი ფოთის, აბაშის, 

სენაკის, ზუგდიდის, მარტვილის, 
წალენჯიხის, ხობის, ჩხოროწყუს, 

მესტიის) მერებისა და მერის 
მოადგილეების  ცნობიერების ამაღლება 

ანტიკორუფციული მექანიზმების, 
ლიდერობის, მენეჯმენტისა და 

შესრულებული სამუშაოს მართვის 
მიმართულებით)“  ღონისძიების 

ჩასატარებლად, 2022 წლის 28 ივნისს, ქ. 
ზუგდიდში, სასტუმროში “ლეთო" 

დარბაზის იჯარა/დაქირავება

გრანტის სახსრებით
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-
3 პრიმა პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტი

920.00 0.00 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00

55100000 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00

55300000 4140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4140.00

5940.00შპს ,,არგო მენეჯმენტი” 30.07.2022

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

გრანტის სახსრებით 0.0029.06.202220.06.20222022/67

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, 
საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროსთან თანამშრომლობითა და 
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

მხარდაჭერით, 2022 წლის 29 ივნისს, 
„კეთილსინდისიერებისა და 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 
გაძლიერება საქართველოს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 
დონეზე (აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკისა და გურიის რეგიონის 
მუნციპალიტეტების (თვითმმართველი 

ქალაქი ბათუმის, ქობულეთის, 
ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევის, ხულოს,  
ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის) 

მერებისა და მერის მოადგილეების  
ცნობიერების ამაღლება 

ანტიკორუფციული მექანიზმების, 
ლიდერობის, მენეჯმენტისა და 

შესრულებული სამუშაოს მართვის 
მიმართულებით)“ ღონისძიებაზე 

მოწვეული/მონაწილე 
პირების/სტუმრების 

გამასპინძლების/დაბინავების (ყავა-ჩაის 
შესვენება/ სადილი, დაბინავება, საუზმე, 

ვახშამი) მომსახურების შესყიდვა



2022/68 20.06.2022 29.06.2022 30.07.2022 შპს ,,არგო მენეჯმენტი” 

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსა და 
გაეროს განვითარების პროგრამას (UNDP) 
შორის, 2022 წლის 09 მაისს გაფორმებული 

„დეცენტრალიზაციისა და კარგი 
მმართველობის ხელშეწყობა საჯარო 

სამსახურში ადგილობრივი 
თვითმმართველობის დონეზე“ საგრანტო 

ხელშეკრულების (ფინანსთა 
სამინისტროს მიერ რეგისტრირებულია 
ნომრით - №2515; 11.05.2022) ფარგლებში, 

„კეთილსინდისიერებისა და 
ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 

გაძლიერება საქართველოს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 

დონეზე (აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკისა და გურიის რეგიონის 

მუნციპალიტეტების (თვითმმართველი 
ქალაქი ბათუმის, ქობულეთის, 

ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევის, ხულოს,  
ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის) 

მერებისა და მერის მოადგილეების  
ცნობიერების ამაღლება 

ანტიკორუფციული მექანიზმების, 
ლიდერობის, მენეჯმენტისა და 

შესრულებული სამუშაოს მართვის 
მიმართულებით)“  ღონისძიების 

ჩასატარებლად, 2022 წლის 29 ივნისს, ქ. 
ბათუმში, სასტუმროში „რედისონ ბლუ 
ბათუმი“ დარბაზის იჯარა/დაქირავება

გრანტის სახსრებით
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-
3 პრიმა პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტი

1100.00 0.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1100.00

0 21.06.2022 30.06.2022 31.07.2022
ინდ.მეწარმე 
ავთანდილ 

ასლამაზაშვილი

საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, 
საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან 

თანამშრომლობითა და გაეროს 
განვითარების პროგრამის (UNDP) 

მხარდაჭერით,
2022 წლის 27 ივნისს (ქვიშხეთი, 

სასტუმრო „მწერლები“), 28 ივნისს 
(ზუგდიდი, სასტუმროი „ლეთო“), 29 

ივნისს (ბათუმი,
სასტუმრო „რედისონ ბლუ ბათუმი“) 

„კეთილსინდისიერებისა და 
ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 

გაძლიერება
საქართველოს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის დონეზე  

ღონისძიებებზე დასწრების მიზნით, 
მონაწილე
პირების 

საავტომობილო ტრანსპორტით 
მომსახურების შესყიდვა

60100000 გრანტის სახსრებით

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1888.70 0.00 1888.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1888.70

2022/70 22.06.06.2022
05.07.2022 - 
07.07.2022

31.08.2022

სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის სსიპ - 
საჯარო აუდიტის 

ინსტიტუტი 

ტრენინგკურსის “ინვენტარიზაციის 
პროცესის მართვა საბიუჯეტო 

ორგანიზაციაში“   მომსახურების 
შესყიდვა

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

„სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 

IX1 თავის, 361 მუხლის მე-7 პუნქტის 
საფუძველზე

900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/71 22.06.2022 28.06.2022 05.08.2022 შპს ,,თეგეტა რითეილი” 

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
კუთვნილი ავტომანქანის (FORD FOCUS, 
სახ. ნომერი SS014DD, გამოშვების წელი - 
2017, ავტომანქანის საიდენტიფიკაციო 
ნომერი WF04XXGCC4HA06173)  შეკეთება 

და ტექნიკური მომსახურება

50112000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-10 პრიმა მუხლის  
მე-3 პუნქტის  ,,თ“ ქვეპუნქტი

980.00 0.00 980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 980.00

159785.61 39987.92 119797.69


